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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun

Islam. secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata Zaka

yang mengandung beberapaarti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah.

dalam istilah hukum syara’, zakat diartikan “pemberian tertentu dari harta

tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan”1.

Zakat itu ada dua macam, pertama zakat harta atau disebut juga dengan

istilah zakat mal, dan kedua zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir

Ramadhan yang disebut juga dengan istilah zakat fitrah2.

Hukum zakat adalah wajib ‘aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan

untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. walaupun

dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.

Firman Allah Swt:







Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta
orang-orang yang ruku'”3.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian penulis ini ialah

mengenai zakat Fitrah. dimana zakat fitrah merupakan zakat yang secara

1 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 37
2 Ibid
3 Q.S. al-Baqarah ayat 43
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khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling

lambat sampai pelaksanaan shalat hari raya idul fitri4.

Adapun mengenai kewajiban zakat ini dan ketentuan yang

berhubungan dengannya dinyatakan nabi dalam hadistnya:

واحلرفرض رسول اهللا عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من متر او صاعا من شعري على العبد 
والكبري من  املسلمنيالصغريو واالنشىوالزكر

الصالة
Artinya: “sesungguhnya Rasul Allah telah memfardhukan zakat fitri sebanyak

satu sha’ kurma atau sha’ gandum atas hamba dan orang yang
merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa
dari orang yang beragama Islam. Nabi menyuruh untuk
menyerahkannya sebelum umat Islam melaksanakan shalat hari
raya.

Hadist ini menjelaskan ketentuan yang berkenaan dengan yang dikenai

dengan kewajiban, yaitu semua umat Islam tentang jenis dan ukuran yang

diberikan yaitu satu sha’ makanan pokok dan waktu mengeluarkannya yaitu

sebelum memulai shalat idul fitri.

Selanjutnya hadist nabi yang lain:

فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائمني من اللغو والرفث 
وطعمة للمساكني فمن اداها قبل الصالة فهى زكاة مفروضة ومن اداها بعد الصالة 

تفهى صدقة من الصدقا
Artinya: “Rasul Allah telah memfardhukan zakat fitri untuk mensucikan orang

yang puasa dari ucapan sia-sia dan tidak senonoh dan untuk
memberi makan fakir miskin. siapa yang memberikannya sebelum
keluar untuk shalat idul fitri maka yang demikian itu ialah zakat
fitri, namun bila dikeluarkan sesudah shalat idul fitri, itu hanya
semacam sedekah biasa”.

4 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 51
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Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan waktu wajib. Imam

Syafi’I, Ishaq, tsury, dan Imam Malik dalam salah satu riwayatnya: “zakat

fitrah wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hari akhir di bulan

Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang

berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari,

yang karenanya wajib zakat fitrah itu”5 .

Sedangkan menurut Abu Hanifah  dan ashabnya berpendapat bahwa

zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbitnya fajar hari raya. karena zakat itu

ibadah yang berhubungan dengan hari raya. tidak boleh kewajibannya

mendahului hari raya6 .

Para ulama juga berbeda pendapat dalam waktu diperbolehkannya

zakat fitrah. Menurut Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa

boleh membayar zakat fitrah maksimal dua hari sebelum hari raya7. Hal ini

berdasarkan dari perkataan Nafi’ yakni: Ibnu Umar dahulu menunaikan zakat

fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya8. Sedangkan menurut Abu

Hanifah boleh mempercepat sejak awal permulaan tahun. karena ia adalah

zakat sehingga menyerupai zakat harta.

Dari hadist diatas jelas tampak bahwa nabi sangat menegaskan dalam

hal pemberian zakat fitrah kepada fakir miskin hendaknya dilakukan sebelum

keluar untuk shalat idul fitri, namun bila dikeluarkan sesudah shalat idul fitri

maka itu hanya semacam sedekah biasa. Dalam hal ini jelas tidak sejalan

5 Yusuf Qurdhawi, Hukum zakat, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1987), h. 958
6 Ibid., h. 958.
7 Syaikh as-Sayyid Sabiq, Panduan Zakat, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), h. 210
8 Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadii, ’Aun al-Ma’bud, Syarah

Sunan Abu Daud, Bab Zakat Fitrah, Juz 5, (al-Maktabah Al Salafiyah, 1979), h. 3, hadist no. 1594.
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dengan hasil observasi penulis di beberapa masjid yang ada di Kecamatan

Kuok Kabupaten Kampar. dimana Amil zakat di setiap mesjid tersebut

memberikan atau membagikan zakat fitrah kepada fakir miskin setelah shalat

idul fitri, hingga ada yang diberikan atau dibagikan tiga hari setelah shalat idul

fitri. dalam hal ini disebabkan sebagian masyarakat setempat masih ada

membayar zakat fitrah kepada amil zakat sebelum shalat idul fitri

dilaksanakan. dalam hal ini dibenarkan oleh beberapa masyarakat miskin yang

mendapat zakat fitrah setelah shalat idul fitri dilaksanakan: “kami

mendapatkan zakat fitrah dari Masjid Muhajirin beberapa jam setelah shalat

idul fitri dilaksanakan9”.

Berdasarkan observasi penulis menemukan sedikitnya empat Masjid

yang membagikan zakat fitrah setelah shalat idul fitri di Kecamatan Kuok.

yaitu: Mesjid al Ihsan yang terletak di Pulau Terap Tengah, Mesjid Istiqamah

Lereng yang terletak di Desa Lereng Merangin, Mesjid Muhajirin yang

terletak di Simpang Pawuo Mesjid Iqamatuddin yang terletak di Pulau terap II,

Mesjid al-Ikhwan yang terletak di Kampung baru.

Adapun yang menjadi alasan dari mayoritas para Amil zakat yang

telah penulis wawancarai, kebanyakan diantaranya beralasankan tidak cukup

waktu untuk membagikan zakat fitrah tersebut, dan juga dikarenakan sebagian

masyarakatnya masih ada yang membayar zakat fitrah sebelum shalat idul fitri

dilaksanakan.

9 Si’ap (Tani), Wawancara di Simpang pawuo, tanggal 12 Februari 2015.
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Menurut Amil zakat di Mesjid Istiqamah Lereng: “Islam itu tidak

memberatkan, sebagai amil zakat mereka telah berusaha untuk membagikan

secara tepat waktu. akan tetapi ada kalanya yang direncanakan itu tidak

sejalan dengan kenyataannya10”.

Alasan yang dikemukakan oleh salah seorang Amil zakat di Mesjid

Istiqamah Lereng diatas sejalan dengan yang disampaikan oleh dua Amil

zakat yang ada di Mesjid al Ihsan11 dan di Mesjid Muhajirin12: “masyarakat

setempat masih ada yang membayar zakat fitrah sebelum shalat idul fitri

dilaksanakan”.

Selanjutnya alasan yang dikemukakan oleh amil zakat Mesjid

Iqamatuddin 13dan mesjid al-Ikhwan 14: “dalam hal pemberian atau pembagian

zakat fitrah kepada fakir miskin tidak masalah dalam hal kapan diberikannya,

asal jangan diselewengkan”.

Dengan adanya perbedaan antara ketetapan dengan yang terjadi

dilapangan hal inilah yang menjadi faktor pendukung penulis untuk

mengadakan penelitian yang mana penulis beri judul: “PEMBAGIAN

ZAKAT FITRAH SETELAH SHALAT IDUL FITRI DI MASJID-

MASJID KECAMATAN KUOK DITINJAU MENURUT HUKUM

ISLAM”.

10 Si’ap (Tani), Wawancara di Simpang pawuo, tanggal 12 Februari 2015.
11 Ijep (amil zakat Mesjid al Ihsan), wawancara di Kuok, tanggal 07 Desember 2014.
12 Agus (amil zakat Mesjid Muhajirin), wawancara di Kuok, tanggal 08 Desember 2014
13 Salim (amil zakat mesjid Iqamatuddin), wawancara di Kuok, tanggal 10 Desember

2014.
14 Mahdi (amil zakat mesjid al-Ikhwan), wawancara di Kuok, tanggal 10 Desember 2014.
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B. Batasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi

penelitian ini hanya dalam hal pembagian zakat fitrah setelah shalat idul fitri di

Masjid-masjid Kecamatan Kuok ditinjau menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian zakat fitrah di Masjid-masjid Kecamatan Kuok

setelah idul fitri ?

2. Apa alasan para amil zakat di Masjid-masjid Kecamatan Kuok

membagikan zakat fitrah setelah shalat idul fitri?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di

Mesjid-mesjid Kecamatan Kuok?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun sebagai tujuan penulis pada penelitian berdasarkan

Rumusan Masalah diatas adalah:

a. Untuk mengetahui Bagaimana pembagian zakat fitrah di Masjid masjid

Kecamatan Kuok.

b. Untuk mengetahui apa alasan para amil zakat di Masjid-masjid

Kecamatan Kuok membagikan zakat fitrah setelah shalat idul fitri.
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c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

pembagian zakat fitrah setelah shalat idul fitri di Masjid-masjid

Kecamatan Kuok.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun sebagai kegunaan penelitian ini ialah:

a. Bagi mahasiswa syarat untuk memperoleh gelar sarjana Syariah (S.sy)

pada fakultas Syariah dan hukum tempat penulis menuntut ilmu

b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebangai sumbangan

pemikiran terhadap masarakat.

c. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga

kepada mahasiswa fakultas syariah secara kusus dan mahasiswa UIN

Suska secara umum.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di

Kecamatan Kuok dikarenakan lokasi tersebut lebih mudah dijangkau

sehingga dapat menghemat waktu dan biaya penulis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian penulis adalah para amil

zakat di masjid-masjid Kecamatan Kuok yang memberikan zakat fitrah

kepada fakir miskin setelah shalat idul fitri. Sedangkan yang menjadi

objek penelitian penulis ialah penerima zakat fitrah setelah shalat idul fitri

dimasjid-masjid Kecamatan Kuok.

3. Informan Penelitian
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Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

a. Para Amil Zakat di 4 masjid Kecamatan Kuok.

b. Para penerima zakat fitrah setelah shalat idul fitri.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 42 jumlah Masjid yang ada di

Kecamatan Kuok. menimbang bahwa dari 42 jumlah masjid tersebut 4

masjid diantaranya mendistribusikan zakat fitrah setelah shalat idul fitri

maka 4 mesjid tersebut penulis ambil sebagai sampelnya. Adapun ke

empat masjid tersebut adalah Masjid Istiqamah Lereng yang terletak di

Desa Lereng Merangin, Masjid Muhajirin yang terletak di Simpang Pawo,

Masjid al-Ihsan yang terletak di Desa Pulau Terap Tengah dan Masjid

Iqamatuddin yang terletak di Desa Pulau Terap II.

5. Sumber Data

Sumber Data dalam Penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

a. Sumber data primer yaitu data yang Penulis peroleh dari para amil

zakat di Masjid-masjid Kecamatan Kuok.

b. Sumber Data Sekunder  yaitu data-data yang penulis peroleh dari

buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun tekhnik dalam pengumpulan data yang penulis pergunakan

adalah sebagai berikut:

a. Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung

tentang pendistribusian zakat fitrah di Masjid Kecamatan Kuok.
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b. Wawancara yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan

mewawancarai informan dalam penelitian ini.

7. Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode Kualitatif

yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data

berdasarkan atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian

diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya dihubungkan

sedemikian sehingga gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

8. Metode Penulisan

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menggunakan

metode sebagai berikut:

a. Deduktif 15yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat umum

dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan

secara khusus.

b. Induktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam

penelitian ini dianalisa dan kemudian mengambil kesimpulan dan

saran.

c. Deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan

keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada,

kemudian dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

15 Ibid, h. 35
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Untuk lebih jelas dan mudah serta dapat difahami pembahasan dalam

penelitian nantinya, maka penulis merancang dan memaparkan sistematika

penulisannya  sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Batasan Masalah

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN TENTANG KEADAAN MASYARAKAT

KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR

A. Geografis dan Demografis

B. Sosial, Ekonomi

C. Pendidikan dan Agama.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG  ZAKAT

a. Definisi Zakat dan Zakat fitrah

b. Hikmah di syariatkannya Zakat Fitrah

c. Tata cara pelaksanaan zakat fitrah

d. Jenis dan kadar makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat

fitrah

BAB IV HASIL PENELITIAN TENTANG PEMBAGIAN ZAKAT

FITRAH SETELAH SHALAT IDUL FITRI DI

KECAMATAN KUOK
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A. Bagaimana pembagian zakat fitrah setelah shalat idul fitri di

Masjid-masjid Kecamatan Kuok

B. Alasan para amil zakat membagikan zakat fitrah setelah shalat

idul fitri di Masjid-masjid Kecamatan Kuok?

C. Tinjauan Hukum Islam mengenai pembagian zakat fitrah

setelah shalat idul fitri.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

DAFTAR PUSTAKA


